
Nieuwe Stijl shop in lobby nhow Rotterdam 
Uitsluitendlokale kwaliteitsproducten in pop-up shop 

Wie denkt dat shops in hotels een cliché verzameling van dure horloges en
stropdassen zijn, heeft het mis. nhow Rotterdam opent, om dit tegendeel te bewijzen,
een pop-up shop in haar lobby gevuld met hippe locale designproducten.  Het hotel
brengt hiermee kwalitatieve lokale labels onder de aandacht van haar gasten in een
tijdelijke setting. Dit past geheel in het verrassende concept waarin de lobby er
regelmatig anders uitziet door ruimte te bieden aan exposities en belevenissen.
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“We geloven heel sterk in de kracht van lokale labels en designers enwisten zonder twijfel dat
dit het soort producten waren dat wij aan onze gasten wilden tonen. Het gaat ons niet zozeer
om de verkoop, maar om hetverhaal over onze stad. Rotterdam heeft ontzettend veel te bieden
als het gaat om design.,” aldus Hermann Spatt,directeur van nhow Rotterdam. 

Origineel en betaalbaar
Zo zijn de new shopping bag van Susan Bijl,diverse tekstuele verwenners van Mwah, designer
sokken van Alfredo Gonzales,prachtige porseleinen kopjes van Label Aleph en de boeken van
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fotograaf RuudSies geselecteerd voor de eerste editie van de shop. Ook verkoopt nhow een
aantal kleine eigen itemszoals onder andere de nhow condooms met ondeugende teksten als:
'Use me now' en 'Do it now'. De producten zijn veelal betaalbaar en gemakkelijk mee te
nemen in het vliegtuig, zodat het de ideale orginele souvenier is.

De eerste editie van de pop-up shop is van tijdelijke aard en zal tot augustus geopend zijn.
Het hotel sluit echter een vervolg niet uit, wie weet weer met andere interessante items.  De
shop is 24/7 te bezoekenin de lobby van het hotel op de Wilhelminakade 137.

Lokale designs met Internationale allure
De tassen vanSusan Bijl zijn niet meer weg te denken uit het Rotterdamse straatbeeld en zijn
begonnen aan een opmars buiten Nederland. Mwah staat bekend om grappige enpakkende
teksten zoals: 'Je wordt met de lach leuker', 'Wie dit leest is te gek' en 'Ik ben een echte
doendenker'. De sokken van Alfredo Gonzales worden gekenmerktdoor bijzondere en soms
onverwachte designs. Het handgemaakte porselein van Label Aleph is zo verfijnd qua kleuren
en vorm dat het een extra beleving geeftaan een kopje thee of koffie. In het boek Building the
Rotterdam heeft RuudSies door middel van prachtige zwart-wit fotografie het bouwproces van
De Rotterdam vastgelegd.

nhow Rotterdamprofileert zich naast hotel ook als lokale hotspot. Het openbaar toegankelijke
restaurant en terras geven een mooi uitzicht over de skyline van Rotterdam.Ieder weekend
draaien er Rotterdamse dj’s in de cocktailbar en er vindenregelmatig creatieve projecten en
exposities plaats in het hotel. 

Over nhow Rotterdam
nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het
designhotel is gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het
is het eerste en enige hotel dat zowel van binnen als van buiten is ontworpen door
gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe kamers, negen flexibele meeting
zalen, een levendige BAR& KITCHEN met uniek dakterras en een adembenemend uitzicht, is
nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale (zaken)reiziger, maar
ook een populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate Your
Stay’ is een verblijf in nhow Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die
in deze omgeving van Kunst, Architectuur en Hospitality stapt.

De BAR van nhow is in 2014 verkozen tot ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ en kreeg een
ENTREE Hospitality & Style award voor 'Best Hotel Design'.

nhow Rotterdam is één van de bijna 400 hotels van de NH Hotel Group.
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